Zápis z 26.veřejného zased ání zastupitelstva obce Tře_
benice konaného dne g.6.2022 na obecním úřadě
1)Zasectání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce,
Členťrrn
Starosta konstatovaI, že zasedání bylo ř,ádně svoláno. pozvárrky byly řádně rozeslánY vŠerrr
desce .
zastupitelst va a pozvánka byla vyvěšerra a zveř,ei rrělra po dobut 7 clní rra úrř'edr-ríi elektrorrické
4,'zastuPiZastupitelé obce Třebetrice se na26. veřejnérr-r zasedárrí zastr-rpitelstva obce seŠli v PoČtr-r
tedy usnášenísclroprré. vlastinri l F ial a .i e otrr l ltvetr.
Zastupitelstvo obce Tř.eberrice r_rr,čilo zapisovatele akttrálrrílro zasedárrí Pavla Vrbku a ověř'ovatele

tel stvo j e

Jiřílro Paseku a.Iosefa Bártr,r,
pro: 4, proti: 0, Zdržel se: 0 / Zapisovaíel a ověřovaíelé z,ťtpisu byli scltvúleni
zápisr"r

Vrbka a.Iiří
Zastupitelstvo obce bere na věclorní záp\s z25. veřeiného zasedátrí zastupitelstva. Pavel
paseka konstatovali. že zápis rTebyl vyvěšetr ve vetzi, která byla zas|ána e-rtraiIenr.
Přítomní byli seznámeni s programem zasedání.
1. Zahájení

,rřeberrice
na Moravě
2. odsoulrlasení ,,Stttět-ty" pozemkťr s p, č. 548/1 a 79, vše v k. ťr.
(vodovod, sPlaŠkováka3. oclsouhlasení vylrotovení snrluv k pr'edárrí clo užívárríir-ržerrýrských sítí

nalizace) na parcelách s č. l50/1 ,548ll, vše v k. ťr. Třebenice na Moravě,
4. Záměr obce na podání a vypsárrí žádosti z clotačrrílroprogramLl .,POY2O22" lra Kraj VYsoČina
IV" Z ,,Energoregiot'lLt"
5. odsorrhlaserrí projekttr z dotačrrílro progrartru ,,Malá konrunálrrí teclrrrika
pro obec Tř,ebenice narok2022
v KD v Tř'eberricícl.
6. odsorrhlasení výsledku zárněrlt rra výmalbu, rrralíř,ské a př,iclrr-ržené Práce
v PleŠicích
7. pokračovárri přípravy projektu narcallzaci clíla veř. vodovodu akanalizace
8, Rozpočtovéopatt'eni č. 1,212022

Výsledek atrdittr zarok2021
l0. Žádost o ílr-rarrčrrípříspěvek složkám
coop
1 l . odsouhlasení veřejnoprávtrí smlouvy se společr.ostí
povoler'ípro rnajitele pozem12. projedrrání žáclosti o prodloužerrí lliťrty pro předložení stavebnílro
ku, s p. č,150127, v k. ťr. Tř,eberrice na Moravě
13.Záměr prodeje části pozerrrkr_r s p. č.47 ,v k. ťr. J'i,eberrice na,Moravě
hř,išt'v plešicíolia chroustově
14. odsouhlasení zátrrěru a oslovení firenr k vŘ Realizace dětskýclr
15. Stanover-rí podtrrínek a ceny pronájnrr.r buclovy ,ž|eba" v Plešicíclr

9.

16. Rťrzr-ré
17. Disktrse
18, Závěr

pavel vrbka a starosta rravrlrli do boclr-r různézaŤ,adit schválerií počtr-r zastr-rpitelťr na dalšívolebrrí
obclobí (tedy období 2022-2026).
finančrríkomise,
.Iiř"í Paseka navrlrl v bodr.r rťtzrrépřeclložerrí závérů
stavbY .,bunkru", kcle obec PodaStarosta navrhl, aby v tomto boclr_r byla sclrválena smlouva o koupi
jako rie.!lepší,
la nabíclkr_r rra koupi tohoto objektr_r a její nabíclka byla vyhodtrocerra
Pro: 4, Proti: 0, Zclržel se: 0 / Program zuserlání byl scltvúIen

*i,
Ť

pí"

sí.t

*{

.,

odsouhlasení oosměny" pozemlrů s p. č. 548ll a79,vŠc v k. Ú. T'řelrenicc n2l MoravČ
rriirrulých
.Ieclná se o strrětru pozemkťl s Miroslavcm Chvátalenl..iak bylo pro.iccltlálviltlil rra rrČl<olika

2)

zasttrpitelstvech. Nabíclka proclc.ie byla řádnč zvcře.irrčna tla riř'eclní clcscc.
pro: 4, proíi: 0, Zdržel se: 0 Prodej byl otlsoultlusen u starostu.je pověř,en podepsúnínt smlouvY
3) ottsouhlasení vyhotovení smlouvy lr přcdírní clo užív:iníinŽcnýrsl<ých sítí(vocltlvocl, sPlaŠková kanalizace) spolcčnosti VAS Třcbíčnzr parcelítch s č. l50/1,54tt/l, vŠcv lr. Ú. Třebenice

na Moravě.
.Iedrrá se o nový voclovod a katlalizaci k novýrrl IlI).
Pro: 4, Proti: 0, Zdrž.el se: 0 Smlouvu byla odsoultlusena
4) Zámčr obce na poclání a vyps:iní žírdostiz dotačníhoprogramrr ,,P()V2022" na Kraj VYstlčina
.Iedná se o př.íspěvek ve výši 127 .000 Kč. Spoluúrčastobce butle vc výši rnin.40%.
Př.íspěvek bude použit na výrněrru rozvaděče na budově s č. p. 1 12 a výměnu svítidel v MŠTřebenice.

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 Poddní žddosti bylo scltváleno,

{

ť

5) odsouhl:rscní projel<tu z clotačníhoprogrirmu ooMalii lrtlmunirlní tcclrnika
z ,oflncrgorcgionu" pro obec Třcbenice na r<ll<2022
I]ucle zakoupeno čerperdlo a náclrž. aby bylo tl-tožnó zalóval zelcti v obci.

t)illc

IV"

brtc]e zakolrPerr

drob-

materiálr-r tra
rrý rr-rateriál a rr_tčrrísekačl<a clle seznatlr_t. Starosta zašle zastltpitcl[irrr sczllilll-l clrobrrého
c-r-trail.

Pro: 4, Proíi: 0, Zdržel se: 0

KD'f řebenicc
6) Odsouhlasení výsledku záméru na výmalbu, malířskó a přidružcnó prácc v
ocl parla
Na základě výzvy, která byla zveřejněna na úřední c,lcsce obcc. byla poclitrra l nabíclka. a to
Roubce z Liprríka ve výši 54.350 Kč.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 nabídka byla scltválena

pokračováni přípravy projelrtu na realizaci díla veř. vodovodu a kanalizace v PleŠicích
proiekt byl př.edložerr k vyiádření dotčer-rým orgánťtm a bolružel ,,Správa aúdrŽba silnic" nesoulrla-

7)

rnusel být
sila s uloženímvodovodu a kanalizace na pozemek kra|e (veřcjná konrunikace), Projekt
př.epracován a uloženívodovodu akanalizace bylo travrženo talt. že povedou pt'es soukrorné Posilnic" PoŽaze.nky, Seznam vlastrríkťrie r.tveder-r v projektové dokunlentaci. Dále,.SPráva aúdrŽba
(sPrávY).
duje, aby si silrrici z Plešic směrem rra Valeč přebrala obec do vlastrrictví
sor-rlrlasit s věcnýnr břertrenem na ten.Ie třeba projednat s vlastrríky dotčerrýclr pozemkťt. zda buclou
je třeba opakovarrě s obČanY PleŠic Projedto vodovod akana|izaci vedoucí jejich pozemkenr. Dále
rrapojit,
rrat, jaký bude zájerrr se na realizaci novélro voclovodr_r akana|izace
Dle výsleclkťr jednárrí s vlastrríky pozemkťt a občany Plešic bude rozlroclnitto o dalŠÍrr-rPokraČování
této investice.
jako státr.Í organizace,
Bylo vyiádř.eno zklamárrí rrad postupem ,,Správy a úrclržbysilnic"
Zastupitelstvo bere na vědomí

,
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8) Rozpočtovéopatřeni č. |,212022

Jiří Paseka seznátnil

s opatř,errínri.

Zastupitelstvo bere na vědomí
9) Výsledek auditu za

rok202l

Starosta přítomr-ré sezrrámil přítor-rrrré s výsleclky auditu za rok2ÍJ21 . Závěrenl výsledku Přezkulrru

auditu bylo napsáno, že.,Nebyly ziištěny chybv ani nedostatkyo'!
Zastupitelstvo bere na vědomí

10) Žádost o finančnípříspěvek složkám
Byla podána žádost od Diarra rŘpBÍČo.p.s. (Terénnípečovatelská slrržba) o ÍlrrarrČnídar v oblasti
poskytovárrí terénnípečovatelské slrržby. Byl navržen a schválerr příspěvek ve výŠi5.000 KČ.

Pro: 4, Proti:

0,

Zdržel se: 0 Příspěvek byl scltvdlen

I1) otlsouhlgsení Veřejnoprtivní smlouvy, se společnostíCooP
po jedriání s Coop bylo navržer-ro sclrválit př,íspěvek na provoz místníjedrroty-obclrodu srnÍŠerrého
zboživ roce2O22ve výši 55.000 Kč. Jedná se o navýšerríloriskélio př'Íspěvkrr o ir-rÍlaci.

Pro: 4, Proti:

0,

Zdržel se: 0 Příspěvek byl scltvdlen

I2) projeclndní žictosti o prodlouženíthůty pro přeclloŽení stavebního povolení pro mýitele Pozemku, s p. č. 150/27, v k. ú. Třebenice na Moruvě
Jelikož se žadateléstali majiteli stavebr-rí parcely později neŽ ostatnÍ, Žádosti se vYl-rovuje
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

l3) Zciměr procleje části pozemku s p. č. 47, v k. ú. Třebenice na Moravě
.Iedná Se o pozemek pod stavbou RD paní Doležalovéa Hanzlové č. p. 10

prodej 7 m2 zacerru 200 Kč/rn2. Veškerépoplatky bude platit zájerr-rce o koupi.
Záměr prodeje btrde řádně vyvěšerr rra úrředrrí desce obcc,
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

.Tedrrá se o

t4) oclsoultlasení záměru a osloveníJirem k VŘ reulizuce dětských hřiŠťv PleŠicícltu Cltroustově
poclrnírrky a seznaln osloverrýcl-r

zašle starosta zastr-rpitelŮm do rtrailu, ZastuPitelé molrou navrhnout změny a navrhnout, které firrrry budotr osloveny,
Pro: 4, Proti: 0, Zdriel se: 0
t

5) Stanovení poclmínek a ceny

í-rren-r

prontijmu budovy žlebu v Plešicích

600 KČ Pro cizí + sPoCenazaprorrájenr čirrí300 Kč + spotřebovaná energie pro rnístníobčarry a

třebovaná errergie.
paseka.
Rezervaci a provoz zaíízeníbude mít na starosti .Iiří
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

l6) Různé

počtur 9 (tak jak v mirrr"rlérr. voleba/ poěet zastr"rpitelů zastupitelstva obce Tř"eberrice by1 navržen v
nírrr období.
Pro: 4, Proti: 0, Zdriel se: 0

Ď/ Schválelrí smlouvy o koupi bttttkru tra valečskónl kopci
Nc;sor_r vyř.ešcrla

vlastnická preiva k pozcmku. tra ttčlrržbr-tnkr sto.jí (vlastrlík obcc ValeČ a Př'ÍsttrP ke

stavbě vlastník pan Štnarcla)

pro: 2 (Jittttřich Sobotku, Josef Búrtu), Proíi: t (Jiří Puseku), ZdrŽel se: I (Pavel Vrbka) Smlouvct
nebyla schvúlena a byla odložena nu dulšízasíulliíelsív,o
c)

z,p

rtivu ./itt u n

čn ílt

tl

vý

bor u

Inatet,iálu. Dále se výbor domtrívá,

tJ faktury od parla Filipcc tietlí opakovatlě ltvccletr rozpis pr
že částka ve výši 1.760 Kč za výtrlčtlu siíbrrr-r.jc vclIlli vystl

tr-rpitelstvo požaduje, aby

přílohy doclirny.
.Ielikož se tato situace opaktrje po několikáté. zastupitelstvo
dodavatele parra Filipce r-reobj edrrávat.
Zastupitelstvo bere na věelomí

rr-rčr-ric clalšíprirce oc,l

ť:i,

. i:'

l

a) .IiŤíPaseka a Pavel Vrbka opakovaně navrlrují, aby o ternrf
žárni nádrže v Chroustově" byli inlbrmgváni zastupitelé. a

zťtčastnit,aby nrěli přehled o více-, nebo niéně prací, Více

;lr l<onlrolrrich tjrrťr lla t-lpfavu ..pov rárrci časovýclr možtrostírrrohli
br-tcltlu sclrvaIovárry zastupitel stvem,

,l,.i

:otrích lesíclr. Dotazoval se, proč

Dále navrlroval. aby se zvýšila ccna

Dále se opakovaně ptal starosty, kcly mu vysr,čtli. ziakého cl
prodává většilru vytěženélr<r dř,eva sátn soLrč.,
Dále opakovaně požadoval od starosty vysvětlení rozclílu ve

Ll

pan 'Ibrrrek jako správce lesa
.:!

čtovár-rívíceprací na karralizaci

r-ra

oi

nár,si f'irmolt Renovastav.

ci
§

Pavel Vrbka se dotazoval. jak je to s 1rákuiretn nor,élro au
provést výběrové Yizeni a žc rravrlruje, 4by r,ýběrové ííz,ctli
dle příkazrrí snrlouvy S ozn. v7,L]002(fl,2. Zastupitelé soulrl
lrasičskéhovozidla pro lrasiče pťo obec fŤeberrice proveclla
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

irasii;c.

cl)

t

i

.{ila.ro:;l;r sclčli1. že je t.řcba

zclva 1ir s polct)nost

nr, aby

VŘ

rra

[}

lue|pl1_

s-lq.

pořízení nového DA

E_usilptt_ s.r,o.

aby byl realizován obchvat obce.
místech a že si nryslí, že obclrvat
ř,eba se nevz,dávat a pokračovat v

e) Pan Chvátal se opakovaně clotazovalstarosty, co r,rclělal
Starosta konstatoval, že se na tuto problerr"ratiku ptal na něko
j

'

]

c) Vrbka Pavel opakovanč pclr-rkazclval na špatnélrospodař,err
rrejsott zastupitelé infornrování o pracích v 1ese a proclcji dře

br_rcle

clotyčnóho

t;

7) Diskuze

b) .IiŤíPaseka opakovaně žáclal.starostt_t o opravtt rozlrlasu v

byly

velrni těžko realizovatelrrý. pan clrvátal konstatoval,

edrráních s patř,ičrrýrrri institucerr. i.

,lt!i!

l

16)

Závér

Záv

ér em

staro sta poděko

val přítornným za účast.

Zasedáni bylo ukončeno v 19:45.
Zapsal': Vrbka Pavel

Ověřovatelé zápisu: Jiří Paseka
.Iosef Bárta
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